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Programowanie jest nie tylko dla młodych –  to fajna zabawa, która rozwija kreatywne
myślenie, logikę, a doskonale wiemy, że umysł trzeba ćwiczyć w każdym wieku. Gdy,

jeszcze jakiś czas temu, myślałam o programowaniu - wyobrażałam sobie, że to
najwyższy stopień wtajemniczenia, język, który dostępny (i zrozumiały) jest dla garstki

wybranych. Terez to się zmieniło. Programowanie stało się popularne, dostępne i...
modne. Mam wrażenie, że każdy powinien (i musi) spróbować.

 Ciągle słyszy się o programach edukacyjnych dla dzieci, młodzieży, nauczycieli.
Co z osobami po 50., które chcą zacząć przygodę z programowaniem - brzmi jak
żart?! Nie dla mnie! Jako Latarnik Polski Cyfrowej spotykam osoby po 50, które

ciągle chcą poznawać i uczyć się czegoś nowego - także programowania.
Udowadniają to mi.n. uczestnicy imprezy "Oświęcim koduje", która została

zorganizowana w ramch Europejskiego Tygodnia Kodowania w Miejskiej Bibliotece
Publicznej Galeria Książki w Oświęcimiu. Grupa 13 osób - wszyscy 50+, zebrali się
by poznać Scratcha... i udało się, każdy stworzył prostą grę "Kotek goni myszkę".

Jako, że wszystkim było mało postanowiłam zorganizować warsztaty z
programowania dla kobiet 50. Zebrała się grupa a niniejszy przewodnik to notatki do

lekcji, które pomogą lepiej poznać Scratcha.

Przewodnik stworzyłam w oparciu o:
 stronę www.scratch.mit.edu;

 materiały do pobrania umieszczone na stronie Mistrzowie Kodowania
(www.mistrzowiekodowania.pl/materialy-do-pobrania/

O przewodniku



Jak zacząć?Otwórz dowolną przeglądarkę internetową
i w wyszukiwarkę wpisz ""Scratch".

Zazwyczaj to pierwsza
strona z wyników
wyszukiwania:
www.scratch.mit.edu
kliknij i gotowe!

Gdy strona zostanie otwarta:
w prawym górnym rogu ekranu zobaczysz:

wybieramy
"Zaloguj się" gdy
mamy już swoje
konto na stronie

klikamy "Dołącz do Scratch" gdy
chcemy zacząć przygodę z

programowaniem i swoje projekty
zapisywać na swoim koncie

Rejestracja Trzy kroki do
swojego konta!!!

Wpisz swój login -
wymyśl coś, może to
być Twoje przezwisko,
ulubiony wyraz nie
używaj swojego e-mail))

Password, czyli hasło:
wymyśl coś co
zapamiętasz, albo
zapisz w swoim
notatniku



GRATU
-LUJĘ
udało się!!!

Month - wybierz miesiąc
urodzenia;
Year - rok urodzenia

Gender (płeć) wybierz
odpowiednia: Male
(mężczyzna) Famale
(kobieta)

Z listy wyszukaj:
Polska (Poland)

Tutaj wpisz swój adres e-mail
(przyda się gdyby były
problemy z logowaniem)

OK, lets Go! czas zacząć zabawę

W prawym górnym rogu ekranu
zobaczysz swój login:) (obrazek
powyżej) gdy klikniesz strzałkę

zobaczysz to....
m.in jest opcja "Wyloguj się" pamiętaj

by to zrobić po zakończonej pracy



Pobieranie

Na poprzednich stronach pokazałam, jak założyć swoje
konto na stronie internetowej Scratch. Gdy mamy takie
konto możemy programować gdy tylko wejdziemy na
stronę Scratch i klikniemy Zaloguj się (już nie dołącz do...) Co jeśli

NIE MAMY
Internetu

I na to jest rada!!!
można pobrać program Scrach na dysk

komputera

- znajdź -
- klkinij -
- pobierz -

Kliknij: Scratch 2 Offline Editor. Postępuj zgodnie z
komunikatami jakie będą pojawiać się ekranie.
Program Scratch "utworzy" ikonę na pulpicie -
wtedy już nie potrzebujesz korzytsać z
przeglądarki - wystarczy kliknąć dwa razy ikonę
Scratch.



Programujemy

Kategoria Ruch -
tutaj znajdują się
klocki związane z
ruchem naszych
postaci: przesuwanie,
obracaniem itp.

Kategoria Wygląd-
tutaj znajdują się
klocki związane z

kostiumem,
wielkością i

widocznością.

Kategoria dźwięk-
tutaj znajdują się
klocki związane z

dźwiekami,
instrumentami i

nutami

Kategoria Czujniki
związana jest z
rozpoznawaniem
różnych sytuacji na
scenie.



Kategoria Kontrola -
zawiera klocki
sterujące - jedna z
najważniejszych
kategorii.

Kategoria Zdarzenia-
tutaj znajdują się

klocki rozpoczynające
skrypty oraz

związane z obsługą
komunikatorów.i

Nasza scena i duszek

Uruchamianie
i zatrzymywanie
programu

Wybór duszków i scen

Obszar roboczy -
tutaj łączymy klocki

Kategorie klocków

Klocki z danej
kategorii


